
тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна

компания

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30
Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1
2304 Перник

www.stomana.bg
local@stomana.bg; export@stomana.bg

Вестник
търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ
с опит

Телефони:
0887 884 095
0888 503 237

 „КРАКРА СОФТ”
Компютри, принтери, софтуер

НОВИ

     РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
ул. „Кракра” 68      Тел. 64 03 50

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22
/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12
/до казиното на центъра/

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

нашия град и разбира
се да отговорим на
потребностите и на
интереса на различ-
ни възрастови гру-
пи, които живеят в
Перник”, каза кме-
тът Росица Янакие-
ва.

„Важно е да напра-
вим не само второ-
то издание. Важно е
реализирайки този
проект да дадем въз-
можност за една ус-
тойчивост. През те-
зи две години реали-
зацията на проекта
се осъществява бла-
годарение на финан-
сирането по Опера-
тивна програма „Ре-
гионално развитие”.
Следващите издания
ще бъдат наша гри-
жа и отговорност,
защото Перник е
град, в който тази
музика се е слушала,

ÐÎÑÈÖÀ ßÍÀÊÈÅÂÀ ÄÀÄÅ ÑÒÀÐÒ ÍÀ „ÊÈÒÀÐÈÀÄÀ”
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Предимно
слънчево

Това е второто издание на този проект

Дълго
кафе

Модата да се пие кафе пред
парламента комай излезе ненавременна.
Цялата работа едва ли ще има политически
ефект, а по-скоро търговски. Ще намажат
продавачите на кафе, получили по-широка
пазарна ниша.

Времето не е с протестиращите. Пролив-
ните дъждове, които се очертава да се из-
ливат над България още няколко дена, раз-
водниха и кафето, и несъгласието. Кафето
стана дълго, а протестите – колкото него.
Значи проблемът е във водата. Лее са като
из ведро, заоблачило се е отвсякъде, никак-
во слънце на хоризонта. В такъв случай да
пиеш кафе на открито си е жив мазохизъм.
Напразно хабиш и кафето, и времето.

Обаче има и друга теория – че дългото
разводнено кафе е по-силно. Понеже е по-
добре разтворено. И директно те удря в
главата. В тоя смисъл кафетата пред На-
родното събрание започват да дават ефе-
кт, макар и разводнени. А истинският ко-
феинов удар ще дойде, ако се обявят бързи
избори и зависимостта от кафе на протес-
тиращите бъде ликвидирана. Тогава сигур-
но ще дойде друга зависимост – от висо-
коалкохолни напитки, изтрезняването от
които е гарантирано след един септем-
врийски вот.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 11

“ÂèÊ” ÍÀÃÐÀÄÈ
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ÒÚÐÃÎÂÖÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÒ
ÍÅÇÀÊÎÍÍÈ ÄÐÅÕÈ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÏÎ×ÂÀ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÍÅÑ

Пренасяне
мощите на св.

безсребреници
и чудотворци

Кир и Йоан

На страница 4

Виктория СТАНКОВА
Кметът Росица

Янакиева даде старт
на второто издание
на „Китариада – кул-
турна марка за Пер-
ник”. Това стана на
атрактивна прескон-
ференция в Общин-
ския младежки дом. В
нея взеха участие
още заместник-кме-
тът Илинка Никифо-
рова, директорът на
ОбМД Милчо Спасов
и музикантът Сир-
хио Давила. Водещ на
срещата бе Юлия
Стоянова, главен ре-
дактор на списание-
то Life@city, която
бе облечена с уника-
лен костюм, украсен
с емблемата на „Ки-
тариада” .

„Идеята на проек-
та е да възстановим
онази традиция, коя-
то е съществувала в

Любомира ПЕЛОВА
Собствениците и

управителите на за-
ведения в Перник се
събират следващата
седмица в елитен рес-
торант в кв.Изток,
за да обявят учред-
яването на браншова
асоциация и избора на
председател. На фо-
рума ще присъства и
Благой Рагин – пред-
седател на Българска-
та хотелиерска и рес-
торантьорска асо-
циация.

Ресторантьорите в Перник се
обединяват в браншова асоциация

Гостите на среща-
та и собствениците
на заведения ще мо-
гат да се запознаят с
учредителите, с цели-
те и идеите на Бран-
шова асоциация на
ресторантьорите в
Перник - организация,
която ще се стреми
да разрешава пробле-
мите на работещите
в сектора, да повиша-
ва непрекъснато ка-
чеството на предос-
тавяната услуга, да
контактува ефектив-

но с държавните ин-
ституции.

Сред учредителите
на БАРП са собствени-
ците на ресторанти-
те “МИИВ”, “Елдора-
до”, “Еверест” и “Дво-
реца”; кафетата “Ка-
рамел”, “Афера”, “Мо-
нопол”, “Фаги”, “Па-
норама”, “No Name” и
“Редута”, механа “К-
ракра”; гостилница
“Начална спирка”, пи-
цариите “При Косьо”
и “Антони”, клуб
“MAZE” и др.

Идва сезона на хепатит А
Зоя ИВАНОАВ

Най-много случаи на хепатит А за миналата го-
дина от всички страни в европейския съюз  са
регистрирани в  България и Румъния. През мина-
лата година болестта на мръсните ръце у нас е
повалила на легло 5000 души България и Румъ-
ния формират 50% от случаите на хепатит А в Ев-
ропейския съюа (ЕС). През миналата година бо-
лестта на мръсните ръце у нас е повалила на лег-
ло 5000 души. През осем – десет години предиз-
виква епидемия и тогава заболяват между 10 и
15 хил. души. Това съобщи д-р Ангел Кунчев,
главен държавен здравен инспектор.

В момента навлизаме в сезона на хепатит А.
Затова Здравното министерство пише национал-
на програма за болестта, включително и за оста-
налите видове - В и С. Тя предвижда информа-
ция, особено за малките деца, колко важна е
добрата хигиена. Заложени са и мерки за диаг-
ностика в цялата страна - в регионалните здрав-
ни инспекции и в Националния център по заразни
и паразитни болести.

слуша се и ще про-
дължава да се слу-
ша”, допълни Янакие-
ва.

Общата стойност
на реализирания
проект е 417 000 ле-
ва. Подписани са
съответните дого-
вори.
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„Â è Ê” íàãðàäè ó÷àñòíèöè â êîíêóðñ
Идеята е била да се отбележи 50-годишнината на В и К
Силвия ГРИГОРОВА

Ръководството на
„В и К”-Перник на на-
рочна среща вчера
финализира  обяве-
ния  конкурс за напис-
ването на есе на те-
ма: ”Изворите на Ви-
тоша, извор на жи-
вот”. На срещата
присъстваха дирек-
торите на ПГТС „Арх.
Й. Миланов”- Самуил
Шейнин, на ПМГ”Хр.
Смирненски- Емилия
Грозданова” и препо-
давателят от ТПГ
”М. Кюри-  инж. Валя
Цветкова. Конкур-
сът стартира в края
на миналия месец.
Преди да бъдат об-
явени наградените
ученици, управи-
телят на водоснабди-
телното дружество-
инж. Искра Златанова
поясни, че всички есе-
та, които са уча-
ствали в конкурса са
много добри. Някои
от авторите им, оба-
че, са се отклонили
малко от темата и
затова не са между
наградените. След
това Искра Златано-
ва даде думата на
инж. Румен Стефа-
нов- зам.-ръководи-
тел „ВКМС” във „В и
К” да обяви резулта-
тите от конкурса.

„Идеята ни беше

чрез него да отбеле-
жим 50-годишнината
от създаването на „В
и К”-Перник и 60 годи-
ни от изграждането
и пускането в ек-
сплоатация на язовир
„Студена”. По този
начин искахме не само
да отбележим тези
важни годишнини, но
най-вече младите хо-
ра да видят отблизо
едно сложно съоръже-
ние каквото е язовир
„Студена” и да се за-
познаят с дейността
на предприятието.
Затова направихме
екскурзия за всички,
които участваха в
конкурса,  за да раз-
гледат водохваща-
нията, притоците
към язовира, самия
язовир „Студена” и,
разбира се, пречис-
твателната станция
за питейни води. Над-
яваме се, че така мла-
дите хора успяха да
научат как водата
постъпва в язовира и
от там с какви съо-
ръжение се доставя
до абонатите. По то-
зи начин се надяваме
да заинтригуваме по-
вече млади хора да из-
явят желание да ра-
ботят във „В и К”,
заяви инж. Стефанов,
з а м . - р ъ к о в о д и т е л
„ВКМС” във „В и К”.

ОБЯВА
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ”АД, гр.Перник

2304, ул. Владайско въстание” №1
На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с

чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на
околната среда УВЕДОМЯВА всички заин-
тересувани физически и юридически лица,
че организираните срещи за обществено
обсъждане на доклад за оценка на въз-
действието върху околната среда (ОВОС) с
всички приложения към него за инвести-
ционно предложение:

„Изграждане на депо за индустриал-
ни отпадъци” в индустриална зона на
гр. Перник, с възложител „Стомана
Индъстри” АД

се променят и ще се проведат на: -
06.08.2013г., от 10.00 часа, В Европей-
ски политехнически университет” ул.Св
Св.Кирил и Методий № 23, Заседателна за-
ла

-07.08.2013г., от 10.00 часа,
В „Районен младежки дом Мошино” - Ка-

мерна зала
-07.08.2013г., от 14.00 часа,
В „Кметство Църква-„Клуб на пенсионе-

ра в читалище Просвета”
Докладът за ОВОС и приложенията към

него, в т.ч.доклад за оценка степента на
въздействие и оценка по чл.99а, ал.1
ЗООС, е на разположение на интересува-
щите се всеки работен ден от 9

00 до 15  часа  в „Стомана Индъстри”  АД,
ул. Владайско въстание №1, отдел „Еколо-
гия”, Заводоуправление, стая № 9 и съот-
ветните кметства - гр. Перник, кв. Църква и
кв. Изток. Писмени становища могат да се
предоставят:

- „Стомана Индъстри” АД, отдел „Еколо-
гия”, Заводоуправление, стая № 9,

- Община Перник, сектор Екология, 13
етаж

- РИОСВ, гр.Перник, Деловодство,
гр.Перник, ул.Благой Гебрев № 15

или на срещите за обществено обсъжда-
не.

За контакти по общественото обсъждане
от страна на възложителя:

инж. Иван Димитров, тел. 681737, всеки
работен ден от 9  до 15  часа

Ще се търсят
пари за лечение

на наркозависими
Зоя ИВАНОВА

От Фондация  „Инициатива за здра-
ве” алармират че има реална опа-
сност след 2014 г. дейността по пре-
венцията на наркоманиите и разпрос-
транението на ХИВ сред лицата, упо-
требяващи наркотици, да остане без
финансиране. На пресконференция
изпълнителният директор на фонда-
ция „Инициатива за здраве” Елена
Янкова напомни, че в момента дей-
ностите по превенцията се финанси-
рат основно от Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария. Според нея нашата държа-
ва сама трябва да започне да отделя
пари за това и да подкрепи собстве-
ните си граждани. Янкова добави, че
засега няма никакви индикации, че
след 2014 г. това ще се случи. Тя съ-
що така отбеляза, че всеки лев, вло-
жен в превенция, ще спести хиляди
на българското здравеопазване, като
напомни, че една спринцовка струва
5 стотинки, а един презерватив – 20.
Янкова каза, че в момента работещи-
те на терен експерти контактуват с
над 2400 човека, употребяващи нар-
котици. От тях около 120 са включе-
ни в програма за водене на случай и
им е оказана различни видове по-
мощ. Тук Янкова обаче отбеляза, че
това е крайно недостатъчно, защото
за цялостната рехабилитация на
наркозависимите са необходими
добре развити социални програми
нещо, което в България в момента
почти липсва.

Той поясни, че в дру-
жеството са постъ-
пили общо9 есета от
4 училища. Румен
Стефанов изрази за-
доволството на ръ-
ководството на „В и
К”от проявения ин-
терес към конкурса
от страна на учени-
ците от община Пер-
ник. „Наградите ни не
са големи, но очевид-
но не те мотивираха
младежите да уча-
стват в този кон-
курс. Това е от изклю-
чително важно значе-
ние за нашия колек-
тив.Румен Стефанов
призна, че на журито,
което е оценявало
есетата му е било
много трудно да из-
бере от всички най-
добрите. Все пак наг-
радени са 3 есета.

На трето място е

Брезник празнува на Видовден
Любомира ПЕЛОВА

Гости от региона и
стрната ще срещат
по традиция на Ви-
довден жителитее на
Брезник . Празникът
ще започне с концер-
ти на Гвардейския
представителен ду-
хов оркестър към На-
ционалната гвардей-
ска част и на Пред-
ставителния ансам-
бъл на въоръжените
сили. Най-големия по-
дарък за местните е
съобщението, че ве-
че имат свидетелс-
тво от Патентно
ведомство за регис-
трация на словната
марка Граовски събор
“Видовден”.Местни-
те жители почитат
празника от векове.

Честванията са били
прекъснати по време
на социализма, но са
възстановени през
1990 г. В миналото
на Видовден девойки-
те ставали рано и
миели очите си в
дъждовна вода, в
която от вечерта е
поставен тренда-
фил, защото според
местните легенди
“видовската вода”
лекува болни очи и
прави косите по-буй-
ни и хубави.

Жените месели ко-
лачи и пити, които
поставяли на обро-
чен камък. Празни-
кът е особено тачен
в Граово, защото на
този ден са били пре-
несени костите на

148 български войни-
ци, загинали по време
на Сръбско-българ-
ската война в мес-
тността “Чуряк”
край Брезник. Там
брезничани са им
вдигнали паметник.
По традиция и тази
година празникът ще
продължи и в събота
с църковна литургия
в храма “Св. Георги”,
след която ще бъде
раздаден курбан за
здраве и благоденс-
твие. С богата фол-
клорна програма ще
се представят само-
дейни колективи от
читалищата в общи-
ната. Спортен тур-
нир ще събере вете-
рани на местния ста-
дион “Чорни”.

класирано есето на
Димитрина Ивайлова
Миланова, от
ПГТС”Арх. Йордан
Миланов”, която по-
лучава награда от 20
лв. Самуил Шейнин,
имаше привилегията
да отвори плика с
името на есето, кое-
то е класирано на
трето място.

На второ място е
класирано есето на
ученичката от 11-В
клас на ПМГ”Хр.
Смирненски”- Робер-
та Росенова Стойне-
ва, която получи ка-
то награда 30 лв.
Нейното име проче-
те Емилия Гроздано-
ва.

На първо място е
класирано  есето на
ученичката от ТПГ
”М. Кюри”-Румислава
Руменова Мишкова

от 10 Б клас, специал-
ност „Екология и опа-
зване на околната сре-
да”, която получи наг-
рада от 50 лв. Нейно-
то име обяви Валя
Цветкова. Ученичка-
та от ТПГ”М. Кюри”
имаше привилегията
да прочете пред всич-
ки своето есе. То впе-
чатли присъстващи-
те и получи заслуже-
ни овации.Управи-
телят на „В и К” изра-
зи задоволството си,
че такива важни юби-
леи бяха отбелязани
по този начин. „Над-
явам се с този кон-
курс да сме успели да
запознаем младите хо-
ра с дейността на ко-
лектива и с отговор-
ностите, с които той
се е нагърбил”, под-
черта инж. Златано-
ва.

Нови 25 клиенти на ЧЕЗ
с безплатни сметки

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ изтегли поредните 25 пе-

челивши в кампанията „Лоя-
лността ви се отплаща“. Така
наградените с безплатни сметки
за електроенергия клиенти ста-
наха 325. това информираха от
компанията. От там поясниха,
че късметлиите тази седмица са
от общините София, Перник,
Дупница, Кюстендил, Враца, Ра-
домир, Плевен и Ловеч.

„Тази седмица раздадохме
още 980 лева, с което общата
стойност на подарените от нас
безплатни сметки за ток възли-
за на близо16 000 лева. Пред-
стои ни да зарадваме още 275
клиенти до края на кампания-
та.“, каза Петър Докладал, ре-
гионален мениджър на ЧЕЗ за
Б ъ л г а р и я .

В томболата „Лоялността ви се
отплаща“  участват автоматично
всички битови потребители,
заплащали в срок месечните си
задължения през последните 12
месеца, без да е начислявана
л и х в а .

Всяка седмица ЧЕЗ тегли нови
25 печеливши. Клиентските им
номера се публикуват на интер-
нет страницата на компанията
www.cez.bg, в секцията „Бъдете
информирани“, а печелившите
се уведомяват лично.
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109 са регистрираните в областта договори на стойност над 97,8 милиона лева

Отново „Слънце иде...”
в Дрен

Любомира ПЕЛОВА
Днес в най-голямото и може би най-кра-

сиво село в Радомирско – Дрен, се открива
тринадесетото издание на трасиционния
фолклорен фестивал „Слънце иде..”, който
е под патронажа на кмета на общинат
Плмен Алексиев. В него над 1000 малки
представители на читалищни и училищни
самодейни колективи от региона и страната
ще се надпяват и надиграват. Най-многоб-
ройни са участниците от Пернишка област.

Фестивалът е със състезателен характер,
а участниците са разделени в две възрас-
тови групи- до 12 и до 18 години. Фестът
има за цел да  стимулира дейността на кул-
турните институти при работата им с детски
фолклорни състави, да събуди интереса на
младите хора към издирване, изучаване и
популяризиране на фолклорното ни нас-
ледство и да възпитава у тях любов към
фолклора. В продължение на два дни мла-
дите таланти ще пеят народни песни, ще иг-
раят български хора, ще пресъздават оби-
чаи и ще се наддумват.

“Движение България на
гражданите” започва преговори

с партиите в дясно
Зоя ИВАНОВА

“Движение България на гражданите”
започва преговори с партиите в дясно и
център-дясно, както и с гражданските
организации. Това решение беше взето
днес от Националния съвет на движе-
нието, съобщи лидерът му Меглена Ку-
нева на пресконферениця вчера.

“Назрял е моментът всеки да направи
крачка назад от тясно партийните си
интереси и егото си, за да може Бълга-
рия и реформаторски настроените хора
да направя две крачки напред”, обяви
Кунева. Тя посочи, че процесът ще бъ-
де максимално прозрачен, а първите
резултати се чакат в най-скоро време.
“Искаме да се обедим около оценката
на ситуацията, искането за предсрочни
избори и нещата, в които вярваме”, по-
сочи Кунева.

Тя коменира, че амбициите на „Бълга-
рия на гражданите“ са да бъде създа-
дена гражданска платформа. Ръково-
дител на преговорния екип, от страна
на движението, ще бъде Найден Зеле-
ногорски, а другият  зам.-председател
на движението Йонко Грозев води раз-
говори с  гражданските организации.

“Ще направя всичко възможно в Бъл-
гария да има стабилен и успешен де-
сен проект, който да даде шанс за
промяна. Най-важното е, че хората ясно
казаха, че така повече не може, че
трябва да има морал и че не могат да
бъдат игнорирани нравствените ценнос-
ти за сметка на задкулисието”, заяви
Зеленогорски.

Позициите, с които “Движение Бълга-
рия на гражданите” влиза в преговори-
те, са за незабавна оставка на прави-
телство, промени в Изборния  кодекс и
честни избори в края на септември.
“Демокрацията се лекува с повече де-
мокрация”, посочи Зеленогорски, при-
зовайки правителството да подаде ос-
тавка.

 “Движение България на гражданите”
ще настоява да има активна  регистра-
ция, за да се изчистят мъртвите души
от списъците, както и  въвеждането на
машинно гласуване.

На въпрос с кои партии ще търси сът-
рудничество, Зеленогорски посочи, че
разговорите започват веднага с ДСБ,
Зелените, Синьо единство и “Свобода и
достойнство”, но също и че могат да се
очакват разговори и с други партии. “С
ГЕРБ не можем да разговаряме по ни-
какъв начин, те са другата страна на
същата монета - тази на задкулисието и
картела. Не мислим, че България
трябва да се раздели с това правителс-
тво, за да дойде ГЕРБ на власт“, комен-
тира още той.

Любомира ПЕЛОВА
Четиринадесет ин-

формационни съби-
тия е провел перниш-
кият Областен ин-
формационен център
от началото на годи-
ната. В тях са уча-
ствали над 370 по-
тенциални и настоя-
щи бенефициенти,
представители на
бизнеса и институ-
циите, медии и граж-
дани от региона. Над
170 са гражданите,
посетили офиса на
ОИЦ, които са полу-

чили отговор на въп-
роси, касаещи отвое-
ни процедури по по
оперативните прог-
рами, възможности-
те за финансиране на
проекти с европейски
средства и актуална
информация, свърза-
на с усвояването на
структурните фон-
дове. На работни сре-
щи, проведени пред
повече от 50 пред-
ставители на фирми-
те „Топлофикация –
Перник”, ОП „Паза-
ри”, домоуправители

и граждани са били
представени актуал-
ни процедури за кан-
дидатстване и въз-
можностите на еди-
нния информационен
п о р т а л
www.eufunds.bg и ин-
формационната сис-
тема за управление и
наблюдение на струк-
турните инструмен-
ти на Европейския
съюз в България , от-
четоха специалисти-
те от Центъра.

До момента регис-
трираните договори

в Информационната
система за управле-
ние и наблюдение на
Структурните фон-
дове на ЕС от Пер-
нишка област са 109,
а общата им стой-
ност е 97 836 538 лв.
От тях в процес на
изпълнение са 52
проекта, броят на ус-
пешно приключилите
е 43. Одобрените
проекти от началото
на 2013 година са 13
на обща стойност 14
549 102 лв.

След приключилата
оценка по процедура
„Безопасен труд” на
ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” са
одобрени проекти на
„Стомана Индъстри-
”АД, „Хидрострой”АД,
„Хидроминерал”АД и
„ТЕРС-Мошино”Ад.

По процедура „Ква-
лификация и мотива-
ция за конкурентно
включване на пазара
на труда” одобрени
вече проекти имат
пернишкият региона-

лен бизнес център за
подпомагане на малки-
те и средни предприя-
тия и Сдружение „Ав-
топрестиж”. Радо-
мирската Професио-
нална гимназия по ав-
тотранспорт „Юрий
Гагарин” също има
спечелен проект по
процедура „Развитие
на професионалното
образование и обуче-
ние съвместно с рабо-
тодателите”.

Община Перник та-
зи година има три спе-
челени регистрирани
проекта по процедури
на оперативните
програми „Регионално
развитие”, „Админис-
тративен капаци-
тет” и „Развитие на
човешките ресуси”.
Това са разработки за
зелена и достъпна
градска сред, повиша-
ване квалификацията
на служителите от
общинската админис-
трация и проект „Да
не изоставяме нито
едно дете”.

Учителската професия
да стане втора категория

иска синдикат
Виктория СТАНКОВА

Незабавни приоритетни действия за
българското образование предлагат
от Синдикат “Образование” на КТ
„Подкрепа”. Сред тях е искането за
преминаване на учителската профе-
сия към втора категория труд, ман-
датност на директорския пост и отпа-
дане на малката матура за четвърток-
ласниците=

Синдикат „Образование” към КТ
„Подкрепа” предлага няколко неза-
бавни приоритетни действия, жизне-
новажни за българското образова-
ние:

Недопускане на нито една промяна
в системата несъгласувана със со-
циалните партньори, по подобие на
сагата с учебните програми по лите-
ратура;

Увеличение с 20% на ЕРС, което да
бъде насочено към по - малките учи-
лища и училищата, които не успяха
да увеличат работните заплати, спо-
ред анекса;

Да се намали броя на учениците със
забрана за паралелки над 26 учени-
ка, което ще даде възможност за
достигане на европейския принцип на
организиране на учебно-възпитате-
лен процес на една смяна;

Размерът от БВП, който МОН ще
предложи в проекто бюджета за
2014 г. да не бъде по нисък от 4.5%;

Определяне на крайния срок на съ-
ществуване на делегираните бюдже-
ти и преминаване на финансиране
според вида и потребностите на
всяко учебно заведение;

Мандатност на Директорската длъж-
ност;

Отпадане на външното оценяване
за 4-ти клас като абсолютно необек-
тивно и пристрастно.

Нови конкретни услуги ще  се
приемат по „Посока-семейство”
Зоя ИВАНОВА

Поредната тема-
тична среща по
проблемите и из-
пълнението на
проекта „Посока
семейство” се про-
веде вчера в общи-
на Перник.

На нея присъс-
тваха представи-
тели на всички ор-
ганизации, които
са свързани в из-
пълнението на
проекта, който се
изпълнява съвмес-
тно с Агенцията
по закрила на дете-
то и Министерс-
твото на здравео-
пазването. Както е
известно Перник е
един от осемте пи-
лотни града в кой-
то този проект ще
се изпълнява в про-
цеса на деинститу-
ционализацията на
децата от социал-
ните домове.

Пернишкият дом
за Медико социал-
ни грижи на деца
от 0-3 годишна
възраст е сред до-
мовете, които
първи трябва да се
закрият по този
проект, а след то-
ва опита ще се пре-
дава в останалите
подобни домове в
страната.

Таня Крумова –
координаторът за
изпълнение на

проекта на местно
ниво обясни, че
преди да се изра-
ботят конкретни-
те мерки са били
направени оценки
на децата в дома.
Извършени са 11
оценки на деца и
техните семей-
ства. В тези оце-
нки са били описа-
ни индивидуалните
потребности на
децата.

 Проведени са
срещи с всички се-
мейства. Търсени
са били причините
за настаняването
на децата в подо-
бен дом. Описани
са  от кои населени
места са, какъв е
етническия им
произход. Направен
е и здравен анализ
на здравните и со-
циални услуги в об-
щността. Социал-
ните услуги не са
достатъчни и са
необходими нови
услуги за подкрепа
и превенция – ка-
тегорични са спе-
циалистите. Из-
пълнението на
проекта в Перник е
от ноември месец
2012 година и то-
гава в пернишкия
дом е имало 18 де-
ца. По голямата
част от тях вече
са в приемни семей-
ства, осиновени

или реинтегрирани
в биологичните си
семейства. В мо-
мента в дом „Май-
ка и дете” както
го знаят пернича-
ни има 4 деца, три
от тях ще бъдат
настанени в цен-
тър за настанява-
не, а за едно дете
се подготвят пос-
ледните докумен-
ти да бъде взето
от приемни роди-
тели.

До момента в
Перник има 49
приемни семей-
ства, до месец юли
още на три от тях
ще „заработят”
професионално.

На вчерашната
среща стана ясно,
че вече са ясни но-
вите услуги, кои-
то ще се разра-
ботят в перниш-
кия дом.

Това са изгражда-
не на център за
настаняване от се-
меен тип – с капа-
цитет от 8 места,
център за деца с
увреждания за 15
деца, център за
ранна интервенция
за 15 деца , център
за майчино и дет-
ско здравеопазване
за 50 човека и цен-
тър за здравна и
семейна консулта-
ция – с капацитет
30 места.
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Инспекцията е направена в центъра на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи

иззеха множество
стоки на световноиз-
вестни марки, прода-
вани незаконно в тър-
говската мрежа на

града. Акцията е про-
ведена от служите-
ли на сектор „Про-
тиводействие на
и к о н о м и ч е с к а т а
престъпност” при
Обастната дирекция

на МВР и представи-
тели на Патентното
ведомство на Бълга-
рия.

Контролните орга-
ни са проверили мага-
зини на централния
площад „Кракра Пер-
нишки” и на улица
”Търговска” в облас-
тния град. Провер-
яващите са иззели са
сериозни количество
дрехи, чанти и колани
на световноизвес-
тни марки, продава-
ни без съгласието на
притежателите на
запазените търгов-
ски права.

На собственичката
на един от търгов-
ските обекти е със-

тавен акт за адми-
нистративно нару-
шение, а глобата е в
размер на 1000 лв. По
друг случай е започ-
нато досъдебно
производство и ра-
ботата продължава.

Перничани пък,
станали свидетели
на акцията, съвет-
ват служителите на
реда и Патентното
ведомство да пог-
нат и мургавите „ед-
нолични търговци”,
които предлагат по
улици, градинки и ка-
фенета „маркова
стока” , предимно
парфюмерия и козме-
тика, с неясен произ-
ход на смехотворно

ниски цени. Клиенти
признават, че пазару-
ват от циганите
именно заради евти-
нията, а в не един и
два случая се оказало,
че парфюмите наиис-
тина са оригинални,
но  най-вероятно кра-
дени, заради липсва-
щите опаковки, а
понякога флаконите
дори са без капачки.
Когато обаче за пет-
надесетина лева мо-
жеш да си вземеш
„Нина Ричи”, „Арма-
ни” или „Ланком” нап-
ример, не му при-
диряш много, защо-
то това е четири –
петъ пъти по-евти-
но, споделят дами.

Петровден
Свети първовърховни

апостоли Петър и Павел

Обучават и зъболекари
за спешна помощ

Зоя ИВАНОВА
От сдружението на българските зъболекари

съобщават, че е въпрос на дни стартирането
на модулно обучение по спешна и неотложна
помощ за лекари дентисти, което ще се реа-
лизира съвместно с болница „Пирогов”.  „В
цял свят един дентален лекар не може да
поднови лиценза си за работа, ако не е пре-
минал обучение по спешна и неотложна по-
мощ веднъж на 2-3 години. Само наученото
по време на следването ни не е достатъчно,
практиката показва, че е необходимо тези
знания да се поддържат и осъвременяват
непрекъснато”, посочи председателят на
Съюза на българските зъболекари  д-р Вен-
цислав Стоев. Намерението на денталните ле-
кари от сдружението е да инициират създава-
нето на ясна законова регламентация за тези
обучения, която да бъде основа за развитие-
то им като важна и неотменима форма на под-
държане на знанията и уменията на зъболе-
карите.

Росица Янакиева даде ...

Те са 14 на брой за изпълнение на дейнос-
тите по реализацията на този проект.

„В рамките на четири дни от 27 до 30 юни
гражданите и гостите на Перник ще имат въз-
можност да се срещнат на много импровизи-
рани сцени с различни видове изкуство. Че-
решката на тортата обаче са концертите, кои-
то всяка вечер ще бъдат изпълнявани в цен-
търа на града”, допълни Янакиева.

Организаторите на фиестата бяха подготви-
ли за всички гости подаръци, както и вкусни
пасти с емблемата на „Китариада”.

Паралелно с пресконференцията се изяви-
ха и малките възпитаници на детска градина
„Радост”, които направиха картини от отпа-
дъчни материали. На тях те бяха изобразили
китари, пеперуди и цветя. Две от сътворените
творби бяха подарени на кмета Росица Яна-
киева и нейния заместник Илинка Никифоро-
ва. Малките палавници дефилираха и с уни-
кални рокли, които също бяха направени от
непотребни материали. За добрата настрое-
ние и подгрявка на фиестата направи Никола
от класа на Кирил Стефанов към Обединената
школа по изкуства.

Във второто издание на фестивала ще се
включат 17 групи от Перник, Благоевград,
Дупница, Бургас, София и Пловдив. Официал-
ното откриване на фестивала беше снощи на
площад „Кракра” с изпълненията на столич-
ния струнен квартет „Стрингс”. Те представи-
ха под звуците на цигулка, виола и виолонче-
ло уникални рок парчета. Водещ на програ-
мата бе талантливата млада актриса Луиза
Григорова.
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Първият – най-приближеният Христов уче-
ник, получил името си Петър (гр.камък) като
предопределение свише, на три пъти ще се
отрече от своя Учител. Другият – Павел
(лат.малък) е ученик на фарисея Гамалийл
фанатично възпитан в Мойсеевия закон прес-
ледва християните, но от Спасителя просве-
тен за Истината живот ще отдаде...

Апостол Петър е родом от Витсаида на Ге-
ничарското езеро и първо е наречен Симон.
Бил е женен и изкарвал прехраната на се-
мейството си с риболов Когато веднъж с не-
говия брат Андрей хвърля мрежите в езерото
минавайки по брега Христос ги призовава:
„Вървете след Мене и Аз ще ви направя лов-
ци на човеци. Тогава рибарите всичко оста-
вили, за да следват Господ. В Кесария по-
късно от него, апостолът получил името си.
„Ти си Петър и на тоя камък ще съградя Цър-
квата Си, и портите адови няма да и надде-
леят” – посвещение със знакова предопре-
деленост.

Апостол Павел е роден в малоазийския
град Тарс, неговият произход е юдейски и се
нарича Савел. Като ревнител на отеческата
вяра имал пълномощия повсеместно да из-
требва християните. С мисия да арестува
Християнските ученици в Дамаск Савел поел
пътя за там Градът набижавал Савле, защо
Ме гониш?” – чува. „Кой си ти, господине?” –
пита гонителят. „Аз съм Иисус, когото ти го-
ниш. Стани, влез в града и ще ти кажа какво
да правиш.”

В Дамаск християнинът Анания възлага ри-
це на слепеца... И онзи проглежда, за да бъ-
де Павел апостол на Христос и най-значи-
мият мисионер в християнската история.

А Петър – крайъгълният камък – ще стане
предател. „Не познавам човека” – на три пъти
ще се отрече от своя Учител, при „съдебната”
разправа над Него... Но после горчиво ще
плаче, разкайвайки се.

Апостол Петър остава с първата мисионер-
ска реч в историята на църковната реч,
произнесена на Петдесетници (33г.) – рожде-
ният ден на Църквата. А на Апостолския съ-
бор (51г.), заедно с Павел отстоява истината,
че „Бог не гледа на лице” и затова езичници-
те не би трябвало да изпълняват „обрязване-
то”.

Добри трудове полагат двамата за разз-
пространение на християнството.

Години на ред обхождат навред и основа-
ват църкви. В Йерусалим, Йопия, Кесария, ...,
Рим проповядва апостол Петър. Три благо-
вестнически пътешествия из гръко-римските
провинции прави Павел.

И освен това апостолите оставят слово пи-
сано: двете събрани посланияна Петър с ева-
нгелските (гр.благовестнически) напътствия
имат непреходна значимост; а 14 Паювлови
са образци на богословската и философска
мисъл.

На 29.06.67 римският гражданин Павел е
посечен с меч.

Година по-късно апостол Петър – първият
епископ на Рим – увисва на кръст, с главата
надолу, считайки се недостоен за истинска
кръстна смърт.

Радослав ЙОВЧЕВ
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48 свободни работни места
предлага Бюрото по труда
Силвия ГРИГОРОВА

48 са свободните
работни места, кои-
то Дирекция „Бюро
по труда” в Перник
предлага тази седми-
ца на хората, които
са се озовали на тру-
довата борса. Най-
голям е броят на
предлаганите сво-
бодни работни мес-
та за шивачки- 10.
Изискването за тях е
да имат средно обра-
зование и опит в про-
фесията. Търсят се и
10 кредитни консул-
танти. За 5 от тях
изискването е да са
със средно образова-
ние и им се предлага
граждански договор.
За другите 5 изи-
скването е да имат
висше образование-
степен бакалавър и
да притежават ком-
пютърна грамот-
ност. Търсят се още:
5 тапицери; 5 завар-
чици; 1 дърводелец; 1

багерист; 1 техник
ДВГ; 1 застраховате-
лен агент; 1 еле-
ктрошлосер, 3 коф-
ражисти; 3 армату-
ристи; 3 гипсаджии;
3 общи работници в
селското стопанс-
тво и 1 главен сче-
товодител с висше
образование, който
трябва да има от-
лична компютърна
грамотност и стаж.

И тази седмица,
най-голям шанс да се
сдобият с работа

имат безработните
със средно образова-
ние, на които се пред-
лагат 42 свободни ра-
ботни места. Избо-
рът за висшистите е
много ограничен- ед-
ва 6 свободни места.
Добрата новина е, че
за сега в Бюрото по
труда няма информа-
ция за масови съкра-
щения в региона, кои-
то да доведат до
увеличаването на
безработните в об-
ластта.

Сдружение-ловно-рибарско
дружество „Сокол”

гр. Брезник ул. „Георги Бунджулов” № 32
тел. 07751 38 79; еmail: lovno breznik@abv.bg

Изх. № 40/26.06.2013 г.
ОБЯВА

Управителния съвет на Сдружение „ЛРД Сокол” гр. Брезник на
основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и Устава, свиква общо събрание
на сдружението на 27.07.2013 г. от 10.00 часа в малкия салон на чи-
талище „Просвещение” гр. Брезник, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на „ЛРД Сокол” гр. Брезник 2012-2013 год.
Докладва: Председателя на Сдружението
2. Отчет на контролно ревизионната комисия 2012-2013 год.
Докладва: Председателя на комисията
3. Приемане план за работа на „ЛРД Сокол” гр. Брезник 2013-

2014 год.
4. Приемане бюджета на „ЛРД Сокол” гр. Брезник 2014 год.
5. Разни
При липса на кворум за провеждане на Общото събрание същото

да се проведе на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в същия денс, с един
час по-късно на същото място и същия дневен ред.

Приложение: съгласно текста
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®
Рекламен офис:
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана- 12 900 лв.
2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 300 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ РVС - 21 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
11. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
12. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 56 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 23 500 евро
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
13. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
14. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен- 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 43 800 лв.
4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
6. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
7. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 85 000 лв.
3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 19 300 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 10 500 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
13. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
15. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 8 000 лв.
18. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
19. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 15 000 лв.
20. Къща, с. Негованци, 2 ет.,
нова масивна, дв. 1 100 кв.м - 20 000 евро
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр.- 150 лв.
2. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тристаен, около Болницата, ет. 1, 80 кв.м, ТЕЦ, удобен за кабинет - 47 000 евро
7. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
9. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 45 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, с 1/12 част от двор - 90 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
3. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
4. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 240 000 лв./с ДДС
7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
12. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център над линията, обзаведен - 200 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен - 170 лв.
3. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, 2 тер., без ТЕЦ, ет. 4 - 170 лв.
4. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
6. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, тер., обзаведен, за работници - 300 лв.
7. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
8. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 500 лв.
9. Магазин, Проучване, лукс, 40  кв.м - 350 лв.
10. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв.
11. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
12. Хале, кв. Караманица, РЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 1 200 лв. /с ДДС/

Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни
и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

076/60 51 27 0898/620 696;
0878/620 925

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60
площад  "Кракра  Пернишки”  Бл .14 -Б ,  офис  9 ,  партер /до  сл .  София /

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:

1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв.
2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв.
3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв.
4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв.
5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв.
2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро
3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв.
4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв.
6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв.
9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв.
2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.,
мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв.
7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв.
8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен,
с части от магазин - 63 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 23 000 лв.
2, Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
5 Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
8. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
9. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
23. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
24. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
6. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
7. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
8. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -28 500 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
10. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро
12. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., луксозно изпълнение - 39 900 евро
13. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
14. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
15. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
16. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
17. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро
19. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
20. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
21. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
22. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
23. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 31 000 евро
24. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро
Четиристаен, ЦГЧ, П. Каравелов, ет. 4, тх - 62 000 евро

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год.

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

0898/726 803 ; 0898/451 500;  0888/716 538/

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
9. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 28 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, в добър вид - 30 000 лв.
14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 3 - 41 000 лв.
20. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
21. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
22. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв.
2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.
3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 2, обзаведен - 200 лв.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 2, тх., пл., таван, гараж - 42 000 евро
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро
15. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
21. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
2. Двустаен, ул. Струма, ТЕЦ, нап. обзаведена - 270 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., без ТЕЦ,
част гредоред, обезопасен - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, 52 кв.м,
преходна, част. гредоред, изолация, РVС - 19 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
6. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ - 32 000 лв.
8. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
11. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
12. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
14. Тристаен, Изток, ет. 8, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв.
15. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
16. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
17. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора
I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,
II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро
18. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
19. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
21. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
22. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
23. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
24. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
25. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
26. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
27. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
28. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
29. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
30. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
31. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
32. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
34. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
35. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
36. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
37. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
38. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
39. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц, обзаведена - 130 лв.
2. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Къща в близките до Перник села - до 20 000 лв.
2. Двустаен, Изток, без ТЕЦ - до 35 000 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер. - 23 000 лв.

2. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

3. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

5. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв.

7. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.

8. Гарсониера, Изток, РVС, ет. 7, ТЕЦ - 22 000 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 28 500 лв.

12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

13. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

14. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 500 лв.

15. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 24 000 лв.

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.

18. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв.

19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

21. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро
23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристаен, Център, тх., ет. 7, 94 кв.м, 3 тер., РVС - 35 000 евро
25. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
26. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
27. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
33. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 53 500 лв.
34. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
35. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 59 900 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

Тел. 076/60 19 23;  GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тв. ливади,
ЕПК, ет. 4, тер., 60 кв.м

- 21 900 евро
/без посредник/
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
          0878/395 767

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

дом. тел. 076/60 57 67
GSM 088 /8240 895

НИКОЛ
0886/149 700

0886/149 701

дом. 076/60 55 83
         076/60 58 11

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра
и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛЕООД

ÁÎÂÈÍÀ
тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро
2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв.
3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв.
4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500  евро
5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв.
6. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 41 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв.
4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв.
5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв.
6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 25 000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 37 000 лв./коментар/
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
6. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
8. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв.
14. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
17. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, 2 тер., обзаведена - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена, лукс - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Проучване, ет. 4, обзаведен - 190 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Офис, до Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв
6. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, обзаведена, ремонт - 190 лв.
2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м,
РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро
2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м,
дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за
гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро
3. Къща, Сладк. коопер., тх.,
пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м,
нова, завършена - 40 000 лв
5. С. Ярджиловци, 3 стаи,
дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв.
6. Къща, Ковачевци, 3 ет.,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв.
8. Къща, Прибой, нова,
2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м,
2 ет., гараж - 58 000 евро

СПЕШНО КУПУВА:
1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро
2. Тристаен, Център - до 40 000 евро
3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв.
4. Боксониера, Център - до 32 000 лв.
5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

 Телефони:
076/67 34 03;

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè
ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:

2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

САНИРАНА, РVС, ЮГ, С НОВО
ОБЗАВЕЖДАНЕ - 25 000 ЛВ.,

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 21 000 ЛВ.

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.

2. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв-

3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.

4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - 24 700 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1 - 29 800 евро

7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.

10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро

11. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро

12. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро

13. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.

14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.

15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.

16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

17. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.

18. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 45 000 лв.

19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.

20. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.

21.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро

22. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.

23. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро

24. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м- 60 000 лв.

25. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м

26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро

27. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

28. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне

29. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне

30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

32. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /над
р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
6. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
7. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
10. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
11. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:

1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО

5. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв.
2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв.
3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв.
4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв.
5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв.
7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв.
10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро
12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв.
13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро
14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро

КЪЩИ:
1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м,
гараж,  дв. 350 кв.м - 40 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м,
дв. 180 кв.м - 35 00 лв.
3. Къща, Драгичево,
РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро
4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м,
след ремонт - 35 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО”

тел./факс: 0877/698 384;
0898/56 97 84; 0888/820 327

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
9. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение
10. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
20. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
21. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
3. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А (до
винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема от 14 00 до 18 00 ч
прегледи, консултации,
цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 7 49 05

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,
дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

КУПУВАМ ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ В

ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  НАЧАЛНА

ЦЕНА  700 ЛЕВА,  МОЖЕ И ПО-ВИСОКА В

ЗАВИСИМОСТ ОТ  ГОЛЕМИНАТА И КАТЕГОРИЯТА.

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА 0889 623-146, 02/981-73-98.

- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на

- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

реклама РVС

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ,
ХИДРОИЗОЛАЦИИ,

ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА
КЕРЕМИДИ, ДЪРВЕНИ

КОНСТРУКЦИИ, ОЛУЦИ,
ОБШИВКИ

 - ТЕЛ. 0892/302 048

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

реклама
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тел. 076/ 60 03 01 тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 076/ 60 04 15 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23 тел. 076/ 60 00 01 тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800 тел. 076/ 67 34 03

тел. 076/ 59 28 66 тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 15 тел. 076/ 60 13 38 тел. 0877/ 698 384

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 300 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг,
РVС, таван - 29 000 евро
2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех.,

с част от магазин - 63 000 евро

1. Двустаен, Изток, ет. 5, тер., на
спирка - 23 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., РVС,
напр. баня, ламинат - 35 000 лв.

1. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2,
ТЕЦ,  3 тер.  - 47 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс,

обз., климатик, преустр. - 30 500 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

1. Тристаен, ул. Струма,
ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.
- 29 000 евро

1. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС,
подобрения - 44 800 лв.

2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м -
26 500 лв.

1. Къща в кв. Ралица, 700 кв.м, дв.,
сут. + 2 ет., лукс ремонт, застр. площ
95 кв.м - 58 000 евро

2. Двустаен, Център, Кракра, тх.,
ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт  -  34 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 24 000 лв.

2. Тристаен, Център, тх., 94 кв.м, РVС,
3 тер., непрех., подобр. - 35 000 евро

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 -
19 000 лв.; 26 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 лв.

1. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП:
90 кв.м, I-ви ет. хол, кухня, вътр. стълби,
II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена
обитаема, цел. достъп - 39 000 евро

1. Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен,
без ТЕЦ - 50 000 лв.

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС,
метална врата - 17 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл.,
дв. 600 кв.м - 30 000 евро

2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ,
клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.Спешно голяма Гарсониера, на
Соф.шосе, ет. 2, 53 кв.м + таван, 18
кв.м, тер., изолация, ремонтерана, с
ново обз. - 25 000 лв. /с коментар/

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова
кооперация, изток/юг, направена баня на
шпакловка и замазка - 30 000 евро

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 лв.

Продавам Рено-Клио, 94 г., със
зимни и летни гуми, отлична  - 1
500 лв. - тел. 0886/841 508

Продавам  масивна къща,
вертикален близнак, сутерен + 2
етажа х 57 кв.м, с малък двор, 59
000 лв. - тел. 0879/454 577
Продавам двустаен, в Ид.ц., на

ул. Струма срещу Парка, бл. 40, ет.
5, 64 кв.м, по споразумение, /без
посредник/ - тел. 0899/176 864;
0887/331 169
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2

дка, с овощна градина в с.
Драгомирово, Пернишки окръг, 25
000 лв. - тел. 0887 511 608
Продавам къща в с. Студена,

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, це-
на по договаряне   – тел. 0879/88
20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

разрешително за строеж, с Н=15
м и РЗП:2 200 кв., продажба или
обезщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

4, ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер.
с алум. дограма, теракот,  с
обзавеждане, 21 900 евро /без
посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/
503 237

Давам под наем, помещения за офиси
в гр. Перник, кв. Х. Смирненски - тел.
0888/13 78 85
Давам под наем, охраняемо

складово помещение с рампа 150
кв.м, по пътя за кв. Калкас, след
САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348
Давам под наем, магазин 12

кв.м, на ул. Търговска, срещу кафе
“Фаги” - тел. 0899/956 186
Давам под наем, партерно по-

мещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин
6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61,
120 кв.м  - тел 60 35 74

Галтекс 2006 ООД гр. Радомир,
търси да назначи бригадир и
квалифицирани шивачки, за
повече информация - тел. 0898/706
486
Фирма за бетонови изделия

“Софурбан”  кв. Мошино, търси
помощник счетоводител с
квалификация и компютърна
грамотност - тел. 0888/851 280; 076/
67 04 09
Вестник „Съперник” търси РЕК-

ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам холна гарнитура /ди-
ван, 2 фотьойла, 2 табуретки, из-
годно - тел. 0896/788 784
Продавам  пиролизно котле за ото-

пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

имоти
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0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустр. в
Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с
алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот,
с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/
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Място за вашата
реклама

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг
- 18 000 лв.

2. Двустаен, Изток, до Кметството,
тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 183
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 75
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 101
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 184
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 94
21:00"Далас" (2012) - сериал, с.2, еп. 2
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с.3, еп.3
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 4
00:50"Досиеата Х" - сериал, с. 4, еп. 24
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Имаш поща" - ток шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Черешката на тортата" - тв шоу
21:00"Отмъщението" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Правителството" - сериен филм
23:45Новините на Нова
00:00"Травма" - сериен филм
01:00"Сделка или не" - телевизионна игра
02:00"Имаш поща" - ток шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота -  /3187 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Вкусна ваканция
12:00По света и у нас
12:40Открито с Валя Ахчиева/п/
13:10Жълто куче - тв филм /България
13:40Усмивки от бъдещето
14:15Сен Тропе - тв филм /305 епизод/
15:05Вкусна ваканция
15:35Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Европейски музикален фестивал
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
18:55До утрото на новата ни среща - тв
филм /6, последен епизод/
19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Кей Пакс - игрален филм
00:00По света и у нас
00:05Зелена светлина
00:10Зелената улица - игрален филм
01:40До утрото на новата ни среща
02:35По света и у нас /п от 20:00/
03:20Панорама с Бойко Василев/п/
04:20Япония на фокус/п/
04:35Кей Пакс - игрален филм/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

смях и забава

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си

вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи
игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет
квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени
правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят
останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и
всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Доста сте разсеяни

и може да объркате
бая неща, а това няма

да е добра атестация за вас. Важно е
да не се вманиачвате.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Обстоятелствата

ще се стекат във ва-
ша полза. Днес умът

ви ще е особено комбинативен, но
разчитайте най-вече, че късметът

ще ви следва неот-
лъчно.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате възможност

и достатъчно сили, за да се справи-
те с всяко предизвикателство. Днес
сте на принципа „целта оправдава

средствата”

РАКРАКРАКРАКРАК
Ще имате амбицията да свършите

много неща. Ще се открият нови
възможности за реализация. Естес-
твено, вие няма да се втурнете през

глава да действате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще имате усе-

щането, че всички се
опитват да ви попречат и саботи-
рат работата ви. Изглежда това е

единствено вашето усе-
щане.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще трябва да изгладите някои

свои вътрешни противоречия и чак
тогава да действате. Имате някои
могъщи конкуренти.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще успеете да реа-

лизирате почти
всичките си планове,

при това без да влагате сериозни
усилия. Важното е да не сте сами и
да работите в екип.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще имате доста-

тъчно хъс за работа,
енергията ви ще е до-

ри в повече. Добре е да започнете
да спортувате нещо вместо да се

заяждате с хората
около вас.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Желанието ви да

увеличите доходите си и да купи-
те нови неща, наистина е похвално,
само че ще се наложи да проявите

повече търпение.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
С доста работа за-

почвате днешния ден, така че ще
трябва да се трудите повечко, но
пък всичко при вас ще се пълни, дай

Боже и кесията ви.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Започвате този

ден с големи надежди
и очаквания. Нали знаете, че човек е
толкова голям, колкото са големи

мечтите му.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Нещата ще се раз-

виват във ваша полза, но не бива
да сте прекалено нетърпеливи.
Най-лесно ще ви е, ако сте в по-
тесен кръг от хора.
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„Ìèíüîð“ ïî÷âà ïîäãîòîâêà äíåñ
Феновете очакват да чуят какъв ще е бюджетът  за сезона

в ЦСКА, Жан-Баптист
Якасонго, който е иг-
рач на Локомотив (Со-
фия), и Светлин Слав-
чев, който разтрогна
договора си с тима.
Миньор чака решение
от БФС за казуса с
Александър Алексан-
дров, който премина в
Славия и “белите”
дължат компенсация
за играча. Положение-
то в „Миньор“ дълго
време  беше неясно,
като се лансираха вер-
сии за участие на от-
бора в Югозападната
„В“ ФГ. Едва ден пре-
ди тегленето на жре-
бия минялия  петък
Христо Ковачки об-
яви,че ще финансира
отбора и във втория
футболен ешелон. На

днешната тренировка
се очаква да се
появят и представи-
телите на фенклуба,
които много държат
на яснотата около
финансирането на
клуба  и се надяват
да чуят точни циф-
ри по отношение на
бюджета и най-важ-
ното, те да се из-
пълнят. Очаква се на
заниманието да има
и няколкобивши юно-
ши на „Миньор“, кои-
то в последната го-
дина потърсиха реа-
лизация в други ти-
мове от региона, кои-
то да се опитат да
впечатлят старши-
тренора и да подпи-
шат договори с „чу-
ковете“.

Столични юноши се
пробват във „Витоша”
„Витоша” (Долна Диканя) има първо

ново попълнение, съобщи треньорът на
отбора Кирякос Георгиу  Това е роде-
ният през 1993 г. Илиан Апостолов. Той е
юноша на „Локо 101” и на „Спортист”
(Своге). Играе като дефанзивен халф. На
проби в отбора са Валери Дръндев, кой-
то е роден през 1992 и е юноша на „Лок(
Сф), „Несебър” и Своге, лявото крило
Ангел Павлов, офанзивният полузащит-
ник Николай Гергиев и нападателят
Кристиан Костадинов. Последните трима
са набор ’94 и идват от школата на „Ос-
кар”. Има голяма вероятност бившият
вратар на „Черно море” Стоян Стоянов
също да се присъедини към тима – съоб-
щава  Football24.bg.

Националите  по футбол
се сдобиват със супербаза

Съвсем скоро ще бъде направена пър-
вата копка, с която ще се сложи начало-
то на строежа на „Национална трениро-
въчна база” в Бояна – един от най-важ-
ните проекти в 4-годишната стратегия на
БФС за развитие на футбола в страна-
та.„Изключително щастлив съм, защото
една мечта на поколение български фут-
болисти ще се превърне в реалност. Ще
имаме на разположение една супербаза.
Една от най-модерните в Европа. Около
15 млн. е инвестицията. Изцяло държа-
вата подсигурява терена. По-чиста сдел-
ка от тази надали има”, каза по този по-
вод президентът на родната футболна
централа Борислав Михайлов, който
днес презентира проектът.Тренировъч-
ният център ще обслужва националните
отбори по футбол на България. Той ще
разполага с 3 футболни терена с осветле-
ние, 2 с естествена трева и един с изкус-
твена, 2 тенис корта и многофункционал-
на зала. “Залата ще може да се използва
за футзал и минифутбол, но и от другите
федерации - ще може да се играе баскет-
бол, волейбол, хандбал. Предвидено е и
общежитие, за да могат да се възстанов-
яват играчите, да се хранят и спят там, за
да бъде една абсолютно завършена ба-
за”, допълни президентът на БФСПроек-
тът се финансира изцяло от УЕФА по
програмите “Хеттрик”.До базата ще има
и обществен достъп и достъп за инвали-
ди, когато не е ангажирана базата, сре-
щу съответното заплащане.БФС пое ан-
гажимента за допълнително озеленяване
на района, като ще бъде изградена и дет-
ска площадка, на която децата ще могат
да спортуват извънградска обстанов-
ка.„На 3 инстанции сме спечелили всич-
ки дела”, похвали се Боби Михайлов.
„Ние сме ги спечелили за държавата.
Земята си е държавна, така че тя може
да определя на кого да я отдава. Тя е из-
ключителна държавна собственост. След
28 години този проект остава в полза на
държавата.”„Първата копка ще бъде
следващите седмици. БФС е дал 600 000
лева за проекти до момента, за плащане
на ДДС върху земята, всички възможни
такси към Общината. Има избрана фирма
за строеж от 8 кандидатстващи. Изборът
е направен от комисия към БФС. Озелен-
яването е поне 5 пъти от това, което ще
бъде премахнато, и е съгласувано със
Столична община.”

и кои футболисти ос-
тават в клуба. Стар-
ши треньор на отбо-
ра остава Николай То-
доров. Сред напусна-
лите са Камен Ха-
джиев, който премина

В петък от 10,00
часа футболистите
на Миньор (Перник)
ще направят първа
тренировка за новия

сезон. По време на за-
ниманието на ста-
дион “Миньор” ще бъ-
дат обявени плана за
подготовка, бюджета

ключително силен
сезон в белгийския
„Лиерс” и вкара 9 го-
ла в 29 срещи в едно
авторитетно пър-
венство. Преди то-
ва голаджията запи-
са 18 гола в 54 сре-
щи за израелския
„Бней Сахнин”. Хазу-
ров стартира карие-
рата си н „Пирин”
(Бл), след което пос-
ледователно мина
през ЦСКА, „Ли-
текс” и „Миньор”
(Перник), както и в
няколко отбора под
наем. На 5 август
той ще навърши 28
години и с постоян-
ството си може би
трябваше да получи

шанс в националния
отбор. Наставни-
кът Любослав Пенев
известен като чо-
век, който дава
шансове на всички,
които играят добре
в клубовете си е на-
пълно възможно да
повика и Хазуров за
някои от контрол-
ните срещи. Инте-
ресно е как и за как-
ви пари ли щеше да
се раздели с „Ми-
ньор” Хазуров , ако
беше останал в клу-
ба. Той е един от
тези, които бяха ос-
вободени и си тръг-
на от Перник без
„чуковете” да полу-
чат и лев.

Б е л г и й с к и я т
„Лиерс” е отказал
оферта от 300 000
евро за голмайстора
си Костадин Хазу-
ров. Офертата е
дошла от украин-
ския „Черноморец”
(Одеса). Украинците
са изключително ам-
бициозни и са пред-
ложили 300 000 евро
в брой за родения в
Гоце Делчев бивш
нападател на „Ми-
ньор”. През послед-
ния сезон „Черномо-
рец” остана на 6-о
място и на косъм се
размина с Лига Евро-
па и сега стяга ам-
бициозна селекция.
Хазуров направи из-

Победа и загуба
за боксьорите

Успех и поражение регистрираха бок-
сьорите на „Перник” на държавното лич-
но първенство по бокс, което се провеж-
да в София. В категория до 75 кг. Дими-
тър Начков надделя с 2:1 съдийски гла-
са в мача си срещу Валентин Спасов от
„Септември”. Във втория кръг перниш-
кият боксьор ще играе срещу Антонио
нинов от „Габрово”,91. В категория над
91 кг Емил Райков загуби още в първия
си мач от Илия Георгиев (София) с от-
казване във втория рунд и отпадна от
борбата.

Пастата свири в Мещица,
Мишо Величков в Брезник
Отлъченият от професионалния фут-

бол Стефан Спасов ще ръководи мача
между ветераните на „Дружба” и „Ми-
ньор” в събота. По същото време в Брез-
ник на срещата между ветераните на
ЦСКА и „Чорни” правосъдие на терена
ще раздава Мишо Величков. Вчера в
Брезник решаваха проблемите с озвуча-
ването на мача, намирането на диктор и
качествена уредба, за да не падне орга-
низацията на срещата по-долу от тази в
Ноевци преди седмица.

300 000 евро малко за Хазуров

тво са проведени
през нощта.Послед-
ните два сезона 24-
годишният Златков
игра в Славия, къде-
то премина със скан-
дал от „Миньор”, къ-
дето пък му беше
лепнат прякора Ро-
налдо,  докато 25-го-
дишният Димитров
носи екипа на Сам-
сунспор. “Очаква-
нията ни към двама-

та са много големи”,
заяви президентът
на клуба Бешкан Мех-
мет. Димитров е
бивш играч на Сам-
сунспор, Касъмпаша
и Левски. В четвър-
тък двамата фут-
болисти ще преми-
нат медицински из-
следвания и след то-
ва ще подпишат
своите договори с
Болуспор.

Българският за-
щитник Даниел
Златков и българ-
ският халф Николай
Димитров премина-
ват в турския вто-
родивизионен „Бо-
луспор”, потвържда-
ват медиите в стра-
ната. Двамата са
пристигнали в Тур-
ция късно снощи и
преговорите им с
клубното ръководс-

Пернишкият Роналдо преминава
в Болуспор от Турция
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Â „Äîáðî ñúðöå” îòêðèõà íîâà ïëîùàäêà
Възпитаниците на дома вече ще могат да правят рехабилитация на открито

МАРКОВИ ДРЕХИ, ЧАНТИ,
КОЛАНИ И РЕД ДРУГИ АК-
СЕСОАРИ РАЗБУНИХА ДУ-
ХОВЕТЕ на пазарния фронт.
Полицията излови един куп

магазини в идеалния център на Перник
да продават маркови дрехи без съгла-
сието на Марко, казано на майтап. Тая
работа изглежда като онзиденшната с
ракията без бандерол. И по-онзиден-
шната за цигарите без бандерол. И ако
за последните две все пак може да се
каже, че петнят имиджа на гражданина,
то за марковите дрехи не сме съгласни.
Какво по-хубаво перничани да движат
шикозно облечени, да придават един
вид европейски облик на града? А въп-
росният Марко защо да го питаме? Ако
иска да му се плаща патентно право –
да ходи да се жали в Китай. Повечето
наши марки оттам идват, ама при един
милиард производители една щампова-
на блузка е капка в морето. Лошото е,
че търговците са изпаднали в ролята на
Марко Тотев, ама това не им е нито за
първи, нито за последен път. Все някога
ще се разберат с Марко.

КУЛТУРНИЯТ ЖИВОТ НА ПЕР-
НИК ТЪКМО БЕШЕ НАБРАЛ СКО-
РОСТ ДА ОСМИСЛИ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ на млади и стари и природата
съсече с един замах афиша. Всичко
планирано в близките дни, включително
и вчерашната Китариада, са обречени
да се изявяват с чадър и дъждобран.
Което не е добре за публиката, още по-
вече за изпълнителите. При тия дъждо-
ве културният отдих се свежда до седе-
не пред телевизора и гледане през про-
зореца. В по-специални случаи – в ка-
фенето или кръчмата. Където за осмисл-
яне на летния отдих се грижат чалга
продуцентите.

ТАЯ ГОДИНА БРЕЗНИЧАНИ НЯМА
ДА СЛУЧАТ НА ДОБРО ВРЕМЕ ЗА
ВИДОВДЕН. Откриващият се днес кул-
турен фестивал под Бърдото е обречен
три дена да се бори с ветровете и дъж-
довете. Най-зле е за търговците. Те ще
разберат какво е Видовден откъм отри-
цателната му страна. Дано все пак гос-
под има малко милост и на тяхната ули-
ца да поизгрее малко слънце.
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готвили специална
програма с която поз-
дравиха гостите дош-
ли на празника им.
Сред тях бяха както
представители на
фирми дарители, та-
ка и представители
на социалните инсти-
туции в града – кои-
то пряко работят с
Дневния център.

В момента в Днев-
ният център са нас-
танени 35 деца от 3
до 18 годишна въз-
раст. Капацитета на
центъра е за 36 деца с
увреждания, за тях се
грижи персонал от 15
човека. Именно на то-
зи персонал, на него-
вата всеотдайност
се дължи перфектна-
та работа и добрата
атмосфера  - катего-
рична е Валентина Ан-
гелова.

Дневният център
„Добро сърце” предос-
тавя социални услуги
на деца с увреждания
от Перник. Обучение-
то, социалната реха-
билитация и интегра-
цията на децата са
основна цел на екипа

Зоя ИВАНОВА
Спортна площадка с

уреди за рехабилита-
ция на открито беше
открита тържестве-
но вчера в Дневния
център „Добро сър-
це”. Директорът на
дома Валентина Анге-
лова не скри, че това
е финала на една меч-
та, която се е реали-
зирала с помощта на

много приятели и хо-
ра с добри сърца.
Цялото спортно съо-
ръжение, което ще
бъде от изключител-
на полза за възпита-
ниците на дома е заку-
пено със средства, да-
рени от фирми и доб-
ри хора. За Коледа  на
центъра беше пода-
рен чисто нов бус от
Симеон Втори и

на центъра. Тук има
добре оборудвана и
съобразена със съвре-
менните изисквания
материална база. Про-
вежда се психологична
и монтесори терапия,
логопедична терапия,
двигателна рехабили-
тация, мултисензор-
на стимулация. Има
редовни консултации
с родители на такива
деца, подкрепя се
тяхното интегрира-
но образование, вече
се правят и обучения
по компютърна гра-
мотност.

Центърът е отво-
рил врати на 19 ок-
томври 1998 година с
първите си 24 възпи-
таника. Три години по
късно към центъра е
разкрита и група за
младежи и девойки
над 18 години. На 21
януари 2003 година
Дневният център
тържествено приема
името „Добро сърце”
а негова кръстница
става г-жа Зорка Пър-
ванова – съпруга на
президента Георги
Първанов.

Трън участва в
трансграничен проект

Любомира ПЕЛОВА
Граничната община Трън участва в транс-

граничен проект за подпомагане и разви-
тие на дребните фермери в пограничния ра-
йон България-Сърбия, съобщи Юлия Григо-
рова, председател на фондация „Д-р Ста-
мен Григоров“, която също е част от проек-
та. В рамките на проекта се организират
редица изследвания и обучения на живот-
новъди, научни конференции и изложения.

„Ние се обръщаме към дребния фермер и
млекопроизводител, защото те към момен-
та работят при доста трудни условия. Вече
проведохме обучение на 20 фермери, нап-
равихме и една анкета, от която са напра-
вени и съответните изводи”, каза Юлия
Григорова. По време на обучението ферме-
рите са били запознати с добива и обработ-
ката на мляко, изискванията за хигиена
към млякото, домашно и промишлено при-
готовление на млякото, както и възможнос-
тите за фермерите през следващия програ-
мен период.

НДСВ. Сега отново те
са сред най-сериозни-
те дарители за пло-
щадката. Освен тях
със средства са по-
могнали ЗК Виктория,
Алфа Ричърс, Джон-
сън Контрол, ЕО
ДЕНТ, Лео строй, Мал-
Мук, Венета Христо-
ва, Методи Тачев, Ма-
рия Думянова, Ненко
Темелков.  Фирмата
която е доставила
оборудването SPF съ-
що е направила се-
риозна отстъпка.
Вчера възпитаниците
на центъра бяха под-

Любомира ПЕЛОВА
Премиерът Пла-

мен Орешарски все
пак ще има трима
вицепремиери, ста-
на ясно н вчерашно-
то заседание на пар-
ламента. Депутати-
те обсъждаха
структурни и пер-
сонални промени в
Министерския съ-
вет.

Новите заместни-

ци на премиера Пла-
мен Орешарски ще
бъдат МВР - шефът
Цветлин Йовчев и
Даниела Бобева, коя-
то ще отговаря за
икономиката и фи-
нансите. В момента
Орешарски има един
вицепремиер - Зинаи-
да Златанова, която
отговаря за вът-
решния ред и усвоя-
ването на еврофон-

довете.
Името на Йовчев

беше лансирано пре-
ди време от пре-
миера, но по-късно
самият вътрешен
министър обяви, че
няма да поеме пос-
та. Той, според пре-
миера, трябва да
отговаря за служ-
бите за сигурност
след тяхното прес-
труктуриране.

Йовчев е трети вицепремиер

Младежкият дом
кани малчуганите на

куклен театър в събота
Виктория СТАНКОВА

Общинският младежки дом  кани малчу-
ганите на куклен театър на 29-ти юни, събо-
та, от 11 часа.

Малките зрители ще се забавляват с ге-
роите от народната приказка “Косе Босе”-
Кучето, Косето, Лисицата и едно Дърво,
което не иска да има приятели.

“Косе Босе” е авторски спектакъл на
Владимир Колишкин, художник-консултант
е мирослав Стоилов, ателие- Румяна Сес-
тримска.

Приемната грижа
остава приоритет

Зоя ИВАНОВА
Правителството има волята за закриване-

то на всички специализирани институции
за деца в рамките на 15г. Приемната грижа
и предоставянето на интегрирани здравно-
социални услуги за подкрепа на семей-
ството и превенция от изоставяне на деца
са приоритетни в дейността на министерс-
твото на труда и социалната политика –  ка-
за министър Хасан Адемов на среща с
представители на фондация „За нашите де-
ца”.  Министърът отбеляза, че към края на
април 2013г., 6 607 деца са настанени в се-
мейства на близки и роднини, а 1600 деца -
в приемни семейства.

Хасан Адемов напомни, че по Проекта за
социално включване са подписани спора-
зумения за финансиране с 69 общини, в
които ще се предоставят различни социал-
ни услуги за деца от 0 до 3 години и техни-
те родители. За предотвратяването на рис-
ка от изоставяне и бедност при децата ми-
нистърът открои съвместните усилия в ра-
ботата на социалните работници, местната
власт и неправителствения сектор. Той под-
черта, че партньорството между държавни-
те институции и неправителствените орга-
низации е важно за процеса на деинститу-
ционализация.

Виктория СТАНКОВА
„Под открито не-

бе”  е името на плене-
ра, които отвори вра-
ти вчера в Общин-
ския младежки дом и е
част от фестивала
„Китариада”. Млади
творци и аматьори
работят заедно под
ръководството на
Румен Димитров, из-
вестен с уникалните
си дърворезби.

Пред журналисти
младите таланти на-
рисуваха китара. В
творческия процес се
включи и кметът на
Перник Росица Янакие-
ва. Тя сподели, че ви-
наги е мечтала да ри-
сува, но за съжаление
не и са отдава този
вид изкуство. Въпре-
ки всичко нейното

участие
финали-
з и р а
уникал -
н а т а
творба,
която и
бе пода-
рена с
инициа-
лите на
д р у г и -
те уча-
стници.

„Благодаря за този
ценен подарък. Аз има-
м и едни балерини,
които също са ми по-
дарък  от други та-
лантливи перничанче-
та и двете картини
ще ги поставя на едно
място”, сподели Яна-
киева.

Румен Димитров
заяви, че всички, кои-

то желаят да уча-
стват в пленера мо-
гат да го направят
всеки ден между 10 и
12 часа в Младежкия
дом в дните на фес-
тивала от 27 до 30
юни. За участниците
са подсигурени блоко-
ви листа и бои, а нап-
равените работи ще
могат да си ги зане-
сат вкъщи.

“Китариадата” събра таланти


